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تقرير حول مشاركة أعضاء من مركز الدراسات والبحوث 

 البرلمانية في الملتقى الفرنكفوني الدولي للتقييم

 2016  دجنبر 14 - 13مراكش 

 

 الملتقى 2016 دجنبر 16 إلى 13انعقد بمراكش خالل الفترة الممتدة من 

 .(FIFE) الفرنكفونً الدولً الثانً للتقٌٌم 

مشاركة  مركز الدراسات والبحوث فً الشؤون البرلمانٌة فً أشغال هذا 

الملتقى كانت على مدى الٌومٌن األولٌن، بشراكة مع مؤسسة وستمنستر 

للدٌمقراطٌة، ومن خالل انتداب ثمانٌة من أعضائه، وٌتعلق األمر بالسٌدات 

 :والسادة

 ٌاسمٌن الصالحً -

 عبد الرزاق ناعو -

 نجاة عز الدٌن االدرٌسً -

 محمد الدوٌري -

 محمد الزغدانً -

 علً الطٌرة  -

 ٌونس فٌرانو -

  ندى العثمانً -

األعضاء الثمانٌة ٌمثلون مجموعات العمل األربعة التً ٌتكون منها المركز، 

وقد تم اختٌارهم من طرف المجموعات بعد اجتماع عقدته المستشارة العامة 

المكلفة بالمركز بمنسقً المجموعات المذكورة، واستنادا إلى معٌار الحصول 

 .على شهادة الماستر على األقل

خالل الٌوم األول شارك الفرٌق فً أشغال ورشة العمل المتعلقة بالتحسٌس 

 .بمهمة تقٌٌم السٌاسات العمومٌة التً أشرفت علٌها السٌدة كاتٌا هوربر بابازٌان

 :أشغال هذه الورشة انصبت على المواضٌع التالٌة
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 خصوصٌات السؤال التقٌٌمً مقارنة مع باقً وسائل المراقبة؛ 

 كٌف ٌمكن تحدٌد سٌاسة عمومٌة من أجل جعلها قابلة للتقٌٌم؛ 

 مكانة التقٌٌم فً دورة السٌاسات العمومٌة؛ 

 الخطوات الثمانٌة لكل عملٌة تقٌٌم؛ 

 مهام الموكل للتقٌٌم، ودور السٌاسً؛ 

 معاٌٌر التقٌٌم؛ 

 نقاش حول رهانات تقٌٌم السٌاسات العمومٌة. 

 

    ولقد تكللت أشغال هذا الٌوم بلقاء خاص مابٌن السٌدة كاتٌا هوربر وأعضاء 

الفرٌق لمناقشة موضوع السٌاسة العمومٌة المتعلقة بالطفولة الذي تم اختٌاره من 

قبل الفرٌق من أجل االشتغال علٌه فً إطار تجربة نموذجٌة للتقٌٌم ٌروم المركز 

 .إنجازها

 

   خالل الٌوم الثانً، حضر الفرٌق الجلسة االفتتاحٌة للملتقى، التً اعتمدت 

السؤال حول المساهمات الممكنة للتقٌٌم  من أجل تنمٌة أفضل، والتً عرفت 

تقدٌم السٌد المستشار حمٌد كوسكوس لمداخلة قٌمة نوه فٌها ببرنامج الشراكة 

الذي ٌجمع مجلس المستشارٌن بمؤسسة وستمنستر للدٌمقراطٌة، وجامعة لوزان 

السوٌسرٌة من أجل دعم مركز الدراسات والبحوث فً الشؤون البرلمانٌة فً 

 . مجال تقٌٌم سٌاسة عمومٌة ذات صلة بالطفولة 

  

مباشرة بعد ذلك كان فرٌق العمل على موعد مع المحاضرة التً ألقاها السٌد 

 .باترٌك فٌفٌري حول المعاٌٌر الجدٌدة لتقٌٌم التنمٌة

 

وخالل الحصة المسائٌة من نفس الٌوم شارك أعضاء الفرٌق فً الندوة حول 

مكانة البرلمانات فً أجرأة التقٌٌم، التً قام  بتنشٌطها كل من السٌدة كاتٌا 

هوربر والسٌد جمال رمضان رئٌس  الجمعٌة المغربٌة للتقٌٌم، والتً حضرها 

برلمانٌون من دول فرنكفونٌة مختلفة من بٌنهم رئٌس المجموعة الموضوعاتٌة 

 المستشار 2016-2015المؤقتة لتقٌٌم السٌاسات العمومٌة للسنة التشرٌعٌة 

 . المحترم  السٌد عبد الكرٌم بومهدي
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الندوة  استهدفت تفعٌل النقاش وتبادل وجهات النظر  مابٌن المتدخلٌن حول 

 :عدد من النقاط التً تمثلت باألساس فً

 

 نكٌف ٌمكن اعتبار التقٌٌم أداة مركزٌة من أجل تقوٌة دور البرلما  

 وسلطته العلٌا فً المراقبة؟

 كٌف نظمت البرلمانات المعنٌة داخلٌا وظٌفتها فً التقٌٌم؟ 

 كٌف ٌتم ضمان استقاللٌة وظٌفة التقٌٌم تجاه كل من اإلدارة والبرلمان؟ 

 ماهو أثر نتائج التقٌٌم على المسلسل التشرٌعً للبرلمان؟ 

  ما هً مصلحة البرلمان فً تضمٌن النصوص القانونٌة لمقتضٌات تنص

 . على إجبارٌة تقٌٌم التشرٌع

 

وللتذكٌر فإن أعضاء الفرٌق المشاركون فً هذا التكوٌن مدعوون إلى 

إعداد دلٌل البرلمانً إنجاز تجربة نموذجٌة لتقٌٌم السٌاسات العمومٌة، وكذا 

 .لتقٌٌم السٌاسات العمومٌة

 

 

 

 


